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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og 

kysten mellem Hundested og Rørvig 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig har været i 

offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015. 

 

Indkomne høringssvar kan ses på: http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/. 

 

Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og 

desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring 

er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige 

interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000-

område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer. 

 

Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer 

og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er 

sammenfattet i et samlet høringsnotat – se 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 5 høringssvar. 

 

Svarene har berørt følgende emner: 

1. Indsatsprogram – udredning om kysterosion 

2. Indsatsprogram – arter 

3. Indsatsprogram – fugle 

4. Trusler uden for Natura 2000-området 

5. Virkemidler og finansiering 

 

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter. 

Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 

Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-

nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Indsatsprogram – udredning om kysterosion  

Foreningen Rørvig By og Land peger på, at det af den gældende plan fremgår, at der skal ske en 

afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt kystsikringsanlæg er årsag til den aktuelle kysterosion. 

Foreningen er ikke bekendt med, at en sådan afklaring er sket, og er derfor af den opfattelse, at 

bestemmelsen skal blive stående i den nye plan. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred nævner, at en optimal gennemførelse af planen 

kræver, at Flyndersø-området ikke oversvømmes med saltvand for tit. Derfor ser de frem til, at 

Naturstyrelsen får afklaret, hvordan hyppigheden af de senere års saltvandsindbrud ved Flyndersø 

reduceres, og dermed får løst problemet. 

 

Natura 2000-planlægning er en rullende planlægning, hvor den enkelte Natura 2000-plans 

konkrete indsatsprogram gælder for en enkelt planperiode. Hvis den forudsatte indsats for 

planperioden 2010-15 ikke i sin helhed er gennemført, når de kommunale handleplaner for 2. 

planperiode træder i kraft, forudsættes dette dog sket i 2. planperiode, med mindre den 

udestående indsats vil være i strid med nærværende plan.  

I overensstemmelse med en retningslinje i Natura 2000-planen 2010-2015, vil Naturstyrelsen 

afklare, hvorvidt tidligere kystsikring er medvirkende årsag til den aktuelle kysterosion. 

Hvad angår ny kystsikring med henblik på at sikre naturen ved Flyndersø er udgangspunktet, at 

naturen så vidt muligt skal sikres naturlig, fri dynamik og at kystsikring kun undtagelsesvis 

etableres. 

 

2. Indsatsprogram – arter 

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred bemærker, at det ikke af Natura 2000-planen 

fremgår hvordan forholdene skal forbedres for udpegningsarterne mygblomst, mosehornugle og 

ederfugl. 

 

Det er rigtigt, at der ikke i Natura 2000-planen er konkrete krav til hvordan (og hvor) indsatser 

skal udføres. Natura 2000-planen fastsætter de overordnede mål for Natura 2000-området og 

giver retningslinjer for den indsats, som skal gennemføres i 2. planperiode. Natura 2000-planens 

generelle retningslinjer indeholder flere punkter, som vedrører de nævnte arter. Det er herefter 

kommunens opgave i handleplanen at opgøre behovet for indsats og gennemføre planen i dialog 

med interessenterne. Den lokale forankring understøtter, at der gøres brug af lokal indsigt i, hvilke 

tiltag som vil være mest hensigtsmæssige i den kommende periode for at sikre de nævnte arters 

levesteder, og kendskab til de lokale ejendomsforhold. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 
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3. Indsatsprogram – fugle 

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred mener af hensyn til de rastende fugle, at jagt, brug af 

vandscootere og fiskeri med bundslæbende redskaber bør forbydes i Natura 2000-området. 

Endvidere ønskes motorbådssejlads begrænset. 

 

DCE under Aarhus Universitet har vurderet betydningen af forstyrrelser for Natura 2000-områdets 

udpegede fugle arter og har konkluderet, at det ikke ud fra det foreliggende materiale er muligt at 

vurdere behovet for reservatoprettelser i området i vinterhalvåret. På baggrund af DCE-rapporten 

har styrelsen prioriteret arbejdet med oprettelse af reservater. Der er ingen aktuelle planer om at 

oprette reservat i dette område. Vandscootersejlads er forbudt i alle Natura 2000-områder. 

Hvad angår fiskeri med bundslæbende redskaber vurderer NaturErhvervstyrelsen (jf. 

basisanalysen), at der ikke foregår fiskeri med større fartøjer (over 12 meter) i området. 

Registreringer i området af større fiskefartøjer vurderes at stamme fra fartøjer, som enten er på 

vej i havn eller ud af havn i forbindelse med fangstrejser. Området er kendt for erhvervsmæssig 

fiskeri fra mindre fartøjer, hvor der hovedsageligt udøves fiskeri med garn og ruser. 

 

Danmarks Jægerforbund Odsherred påpeger behov for mere mad i fjorden og en større bestand af 

muslinger. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at mængde og kvalitet af fødegrundlaget for de to havænder hvinand og 

ederfugl på udpegningsgrundlaget overvejende er bestemt af vandmiljøet og af om der foregår 

kommerciel muslingefangst i området. Det er politisk besluttet, at der er en arbejdsdeling mellem 

planerne, således at vandplanlægningen tager sig af vandkvalitet i vandløb, større søer, kystvande 

og fjorde, mens Natura 2000-planlægningen tager sig af småsøer og hydrologien på terrestriske 

naturarealer. Hvad angår fiskeri, så foregår der ikke fiskeri med bundslæbende redskaber eller 

muslingeskrab i Natura 2000-området. 

Emnet er uddybet i bl.a. afsnittet om snitfladen mellem vandplaner og Natura 2000-planer i 

Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside. 

 

4. Trusler uden for Natura 2000-området 

Danmarks Jægerforbund Odsherred nævner at ederfugle-kolonier i bunden af Holbæk Fjord 

forstyrres af prædatorer fra luften og 2 og 4-benede, som går på land på småøerne. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at de nævnte småøer ligger uden for dette Natura 2000-

område. De omfattes derfor ikke af Natura 2000-planen for området.  

 

5. Virkemidler og finansiering 

Halsnæs Kommune opfordrer Naturstyrelsen til at sikre, at kommunen tildeles midler via 

bloktilskuddet til gennemførelse af de kommunale handleplaner.  
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Naturstyrelsens har noteret sig kommunens synspunkter og kan oplyse, at styrelsen har sikret sig, 

at der er overensstemmelse mellem den krævede indsats og de økonomiske ressourcer, der er til 

rådighed for gennemførslen af planerne.  

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og 

Rørvig 

 

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i Natura 2000-planen. Der er 

foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4. Indsatsprogram - 

med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1. planperiode i lyset 

af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til gennemførelse end 

forudsat. 

 

Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over 

planforslaget, jf. miljømålslovens § 45. 
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N153, Havet og kysten 

mellem Hundested og Rørvig 

 

 20150410214917882 – Foreningen Rørvig By og Land 

 20150410123801973 – DN Halsnæs 

 20150409083730697 – DN Odsherred  

 20150409224541677 – Ole Hansen 

 2015040714590915 – Halsnæs Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


